KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Vladimr Nazor Budinščina
KLASA: 003-06/17-01/06
URBROJ: 2211/02-380-3-17-3
Budinščina, 22.5. 2017.
IZVOD IZ Z A P I S N I K A
s 2.sjednice Školskog odbora održane
22.5.2017. godine u 10:00 sati u
prostorijama MŠ Budinščina
NAZOČNI: Željko Zozoli, Vesna Svrtan, Maja Pepelko, Jadranka Plantak, Ivana Novosel,
Renata Kreber-Mikšaj, Marijana Hruškar, tajnica -Dijana Margetić i
ravnateljica –Marija Zozoli.
NENAZOČNI: PREDSJEDAVAJUĆI: Jadranka Plantak
ZAPISNIČAR: Dijana Margetić-tajnica škole
Predsjedavajuća je pozdravila prisutne i predložila slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Prihvaćanje zapisnika s 1.sjednice Školskog odbora.
2. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos domara-ložača na zamjenu do
povratka Marijana Margetića s bolovanja, a prema objavljenom natječaju.
3. Različito.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
Točka 1.
ZAKLJUČAK:
Zapisnik sa 1. sjednice prihvaćen je jednoglasno.
Točka 2.
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se daje suglasnost za primanje u radni odnos Davora Kranjca iz Maretića
na radno mjesto domara-ložača na određeno i s punim radnim vremenom do povratka
Marijana Margetića s bolovanja.
Točka 3.
ZAKLJUČAK:
Imenuje se Komisija u sastavu: Marija Zozoli, Željko Zozoli i Dijana Margetić.
Na slijedećoj sjednici Komisija se upoznati članove odbora sa stanjem u stanu Božice Pažur.
Nadalje, ravnateljica je istaknula da se prekinulo s uređenjem igrališta dječjeg vrtića iz
razloga što ima saznanja da će se u Budinščini otvoriti privatni vrtić i tada će se ovaj vrtić u
okviru škole zatvoriti.
Ravnateljica je izvijestila prisutne i o dobrim rezultatima naših učenika na natjecanju Klokan
bez granica gdje je naša učenica iz PŠ Hrašćina Ivona Kurtoić osvojila 1.mjesto, a Tamara

Pažur iz MŠ Budinščina je osvojila prvo mjesto na natječaju udruge Kalibra »Moja prva
slikovnica« , pa stoga pohvaljuje učenike i njihove mentore.
Nadalje, 30.5.2017. godine imamo Dan škole pa ravnateljica poziva sve prisutne da dođu.
Na kraju sastanka ravnateljica je informirala prisutne da je kupljena napa i umivaonik za
školsku kuhinju PŠ Hrašćina, pa poziva članove odbora da vide kako je sada to uređeno.
Sve informacije primljene su na znanje.
Sjednica je završena u 10:30 sati.

ZAPISNIČAR
Dijana Margetić

PREDSJEDNICA
ŠKOLSKOG ODBORA
Jadranka Plantak

